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† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
ALKARTUTA GOAZEN 
aurrera kantari 
bideak zabalduz 
betiko pozari. 
 
Maitasun ta zuzentasunez dezagun 
lortu anaien askatasun 
badator-eta Jaunaren betiko egun: 
hor dugu, distiratsu egunsentiko argitasun. 
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GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko 

pekatua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren ma-
haira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina 

esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
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eta errukiz besarkatzen gaituan 
samurtasun hutsa dogun Jauna ozenki goretsi daigun. 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
 

† Ikasturte honen hasieran, krisi ekonomikoa-
ren sabeletik joko dogu Jainkoaren errukira gure 
gizarteko pekatua eta bakotxarena autortuz. 
 

 —Jesus Jauna: Jainkoaren kuttun pobreak 
jarten dozuzana, Erruki, Jauna! 
 

 —Jesus Jauna: gure lasaikeriatik ataraten 
gaituzuna, Kristo, erruki! 
 

 —Jesus Jauna: sinismenaren burrukan nahi 
gaituzuna, Erruki, Jauna! 
 

† Erruki dakigula... 
 
 
Aintzarako oharra 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 



—   8   — 

ez daitezan". 
 Abrahamek erantzun eutsan: "Hor dabez Moi-
ses eta Profetak; entzun deiela". 
 Harek barriro: "Ez, aita Abraham; hildakoren 
bat joango balitxake, bihozbarrituko litzatekez". 
 Baina Abrahamek erantzun eutsan: "Moisesi 
eta Profetei entzuten ez badeutsee, ez dabe si-
nestuko ezta hildako bat biztuta ere"». 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
CARITASen deiari erantzunez eta ebanjelioak bultzatuta 
zabalduko doguz gure patrikerak, ondasunak behartsue-
kaz alkarbanantzeko; baina, era berean, hitz emongo 
dogu: neurritsuago bizi izateko eta hondakin gitxiago 
sortzeko. 
 
 
ESKARIAK 
† Jesusen jarraitzaile barriztatu lez jo daigun 
Aita errukiorragana beharrizanak aurkeztuz: 
 
—Gure ama Elizearen alde: ondasunen gose-

egarrian jausi ez daiten, eta pobreentzako 
esparru eta mahai izan daiten, eskatu deio-
gun Jaunari. 
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Jaunak ditu etorkinak zaintzen,   
umezurtz eta alargunei zutik eusten,  
baina gaiztoen nagusigoa iraultzen.  
Jauna errege da betiko,  
zure Jainkoa, Sion, errege menderen mendetan! R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 Profetearen bidez Jainkoak ondo bizi direnen lasaikeria 
eta pobreenganako ardurarik eza salatzen dau. Ba dogu par-
terik salakuntza horretan, ezta? 
 
 
Amos Profetearen liburutik (Am 6, 1.4-7) 
 
Hau dino Jainko Jaun ahalguztidunak: 
«Zoritxarrekoak Sionen nasai bizi diranak 
eta Samariako mendiaz fidatzen diranak! 
Marfilezko oheetan luze etzuten dira, 
artaldeko bildotsak eta kortako zekorrak jaten dabez; 
kitararen soinura kantuan egiten dabe, 
doinu barriak asmatuz, David diralakoan; 
ardoa kopa handietan edaten dabe, 
orio usaintsu bikainenaz igurtziten dira. 
Eta ez deutse ardura Israel herriaren hondamendiak! 
Horregaitik, atzerrira joango dira 
erbesteratu guztien buruan, 
eta hor amaituko dira 
horreen jan-edan eta nasaikeriak». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
 Guk sinismenaren burrukeari ekin behar deutsogu Kristo-
ren testigu izanez adore handiz. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

†  Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 
26. domekako eukaristiara: Ondo izan. 
Azken domekotan, Jesusek zelangoak gura dau-
zan bere ikasleak aurkezten deusku Liturgiak, 
batez ere ondasunak erabiltzean. Gaurkoan, on-
dasunen arriskua ekarriko deusku gogora, eta 
ondo-ondoan daukaguzan behartsuei ezin deu-
tsegula ez-ikusia egin. 
 Hortxe entzuten dogu baita "Caristas"en deia 
ere: «Pobreziari aurka egioZU». Ospatu daigun 
bere bidez lanean dihardugula, gure ondasunak 
"Caritas"en bidez, pobreziari aurka egiteko da-
rabilguzala; eta emon deioguzan eskerrak Jain-
koari, ondasunekin gure inguruko behartsuekin 
alkartsuna erakutsi geikelako. 
 
Sarrera-abestia 
Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 
† Bere seme-alaba maite gaituan 
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2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Zenbat behartsu eta beharrizan 
ikusten dogun, Jesus, gure inguruan; 
otoitz egiten dogu, euren alde erregutuz 
eta hareen garrasia eta atsekabea Jainkoaganatuz. 
 

Baina, ezer egiteko unean, Jesus, 
edo, gauzak dagozan lez dagozan artean 
ezer ezin egin geikela uste izaten dogu, 
edo errua inori leporatzen deutsogu 
gure ez-egitearen baieztapen lez-edo. 
 

Bultzatu gaizuz, Jesus, mundua maitatzera, 
guztion etxebizitza lez onartzera, 
behartsuen ondoan bildur barik egotera, 
neurritsu bizi izatera 
eta zuzentasuna aldarrikatzera 
eta ahalik eta hondakin gitxien sortzera. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
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Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 145, 6c-7ab. 7c-8. 9-10 

 
 

R/. Goratu egizu Jauna, ene barrua. 
 
Betiko eusten deutso bere leialtasunari.  
Zapalduen eskubideak defendatzen ditu, 
gose direnei ogia emoten. R/. 
 
Jaunak askatzen ditu presoak,  
Jaunak zabaltzen itsuen begiak, 
Jaunak jasoten konkortuak,  
Jaunak maitatzen zintzoak. R/. 
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—Esplotatuta bizi diran lurraldeetako umeen 
alde: bizitza duina laster baten lortu daien, 
eskatu deiogun Jaunari. 

—Lana eta duintasuna ere galdu dabenen alde: 
gaitzespenean edo salakuntza hutsean gelditu 
ez daitezan, zabaldu daitezan, ostera, alkar-
tasunera eta egiazaletasunera, eskatu deio-
gun Jaunari.  

—Dirua pilatzen eta ondasunak metatzen ahale-
gintzen diranen alde: barrua lehertu dakien 
behartsuen egoereaz, eta hareenganako es-
kuzabaltasuna erakutsi daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Pekatua salatu eta Eukaristiaren mahaian es-
kuhartzen dogunon alde: neurritsu bizi izan 
gaitezan, eta eza edo txirotasuna sufritzen 
dabenengana hurreratu gaitezan, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan indar hartu 
daian, esan daigun gogotsu, Jesusek berak irakatsitako 
otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
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San Paulo Apostoluak Timoteori egindako lehenengo gutu-
netik   (1 Tm 6, 11-16) 
 
 Anaia maite: Zuk, ostera, Jainkoaren gizon horrek, ihes 
egizu guzti horreetatik eta ahalegindu zaitez justizian, jain-
kozaletasunean, sinesmenean, maitasunean, eroapenean eta 
otzantasunean. Ekin sinesmenaren burruka jatorrari eta esku-
ratu betiko bizia, horretarako deitu deutsu-eta Jainkoak eta 
fede-autormen bikaina egin dozu-eta, testigu askoren au-
rrean. 
 Gauza guztiak biziarazoten dituan Jainkoaren aurrean eta 
Pontzio Pilatoren auzitegian autormen bikaina egin eban 
Kristo Jesusen aurrean erregutzen deutsut: bete agindua 
akats barik eta esankizunik sortu barik, Jesu Kristo gure 
Jauna agertuko dan arte, bere sasoian agertuarazoko dau-eta 
Jainkoak. 
 Berau da Nagusi bakar eta zoriontsua, 
erregeen Erregea eta jaunen Jauna; 
Bera bakarrik da hilezkorra, 
eta heldu ezineko argitan bizi da: 
ez dau inoiz gizakik ikusi 
eta ezin dau ikusi ere. 
Berari aintza eta agintea betiko. Amen. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 Non amaitzen da behartsuez arduratzen ez 
dan bizitza lasaia, jan-edanetan emona? Egin 
deiogun harrerea ebanjelioari Aleluia abestuz, 
zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 16, 19-31) 
 
 Aldi haretan, honan berba egin eutsen Jesu-
sek fariseuei: «Bazan gizon aberats bat, purpura 
eta liho finez jantzi eta egunero jai ederrak egi-
ten ebazana. Lazaro izeneko eskale bat, barriz, 
aberatsaren etxe-atarian etzunda egoten zan, 
zauriz josita; gogotsu jango zukeen aberatsaren 
mahaitik jausten zana... Txakurrak berak ere 
etorri eta zauriak milikatzen eutsoezan. 
 Honetan, hil zan eskalea, eta aingeruek 
Abrahamen altzora eroan eben. Hil zan aberatsa 
ere, eta lurperatu eben. Hilen Egoitzan oinaze-
tan egoala, begiak jaso eta Abraham ikusi eban 
urrunean eta Lazaro haren altzoan, eta dea-
darka esan eban: "Aita Abraham, erruki zakidaz! 
Bialdu egizu Lazaro atzamar muturra uretan 
busti eta niri mihina freskatzera, oinaze gorritan 
nago-eta sugar honetan". Baina Abrahamek 
erantzun eutsan: "Seme, gogoratu zaitez zuk zo-
rion ugari izan zenduala bizitzan; Lazarok, ba-
rriz, zorigaitzak; horregaitik, orain harek atse-
gina aurkitu dau, eta zuk oinazeak. Gainera, 
gure eta zuen artean leize handia dago, eta na-
hita ere ezin da inor hemendik zuekana igaro, 
ezta hortik gugana ere". 
 Aberatsak barriro: "Orduan, aita Abraham, 
bialdu egizu, arren, Lazaro gure aitaren etxera, 
bost anaia baditut-eta; jarri dagizala jakinaren 
gainean, eurak ere oinaze-leku honetara etorri 


